
Tilkobling på kranen 
Universal-koblingen/bryteren som følger med renseren passer på 
standardkraner med utvendige gjenger på 22 mm. Hvis du har annen 
kran enn dette må du ha et adapter før du kan benytte universal-
koblingen/bryteren.

Universal-kobling/bryter 
som følger med renseren



Når du skrur av silen på tuppen av kranen ser du om kranen 
har utvendige eller innvendige gjenger: 

Kran med
innvendige

gjenger...

Kran med
utvendige 
gjenger...

Tilkobling med kran-adapter

...krever adapter 
med utvendige

gjenger

...krever adapter 
med innvendige

gjenger



Hvordan finne riktig adapter

Sil med 
indre gjenger

21 mm 23 mm

Sil med 
utvendige gjenger

21 mm 23 mm

For å finne riktig adapter kan du enten: måle diameteren mellom gjengene på
krantuppen, eller du kan måle diameteren på silen som sitter på tuppen av
kranen. Det siste er det enkleste. Hvis silen har innvendige gjenger måler du den
indre diameteren der hvor den er størst (21 mm på illustrasjonen under til
venstre). Hvis silen har utvendige gjenger måler du den ytre diameteren der hvor
den er størst (23 mm på illustrasjonen under til høyre).



Bestill nærmeste kranadepter som passer. Adapterne har diameter 16-, 18-, 20-, 22- og
24 mm (pluss 28 mm for krantupper med indre gjenger). Hvis dine mål ikke stemmer
med noen av disse så velg det adapteret som er nærmest i diameter. For kraner med
utvendige gjenger må adapteret være noen tidels mm større enn gjengene til kranen.
For kraner med utvendige gjenger må adapteren være noen tidels mm større enn
gjengene til kranen. I eksempelet under til venstre bestiller vi et adapter med
innvendige gjenger 22 mm, og 24 mm utvendige gjenger i eksempelet til høyre.

Bestilling av adapter

Sil med indre gjenger

21 mm 23 mm

Sil med utvendige gjenger

21 mm 23 mm                                                                           



De aller fleste kraner med innvendige gjenger har diameter 16 til 24 mm, og
de aller fleste kraner med utvendig gjenger har diameter 16 – 28 mm.
Adaptere til disse kan bestilles fra oss hvis du tar kontakt på vår hjemmeside.

Kranadapter fra 16 – 28 mm passer de fleste kraner

Adaptere med utvendige gjenger passer 
til  kraner med innvendige gjenger

Adaptere med innvendige gjenge passer 
til kraner med utvendige gjenger



22 mm

Måleresultater vil lett bli noe unøyaktig med linjal (det er lettere å måle eksakt
med et skyvelær). For å slippe skuffelsen med at du bestiller feil adapter kan
det anbefales å bestille flere adaptere. I eksemplet under måler vi 22 mm på
en sil med utvendige gjenger (kranen har da innvendige gjenger). I dette tilfelle
vil du være rimelig trygg på at du får et adapter som passer hvis du bestiller tre
adaptere : 20 mm, 22mm og 24 mm utvendige gjenger.

Hvis du er usikker på målingene 



Når du har mottatt kran-adapteren kan du lett montere universal-
koblingen/bryteren på kranen. Skru først adapteren på
krantuppen. Skru så universal-koblingen/bryteren på adapteren.
Koble så vannledningen til universal-koblingen/bryteren.

Skru først adapteret
på krantuppen

Skru deretter universal-
koblingen/bryteren på 

adapteret

Når universal-
koblingen/bryteren er 

skrudd på kan du koble til 
vannledningen

Koble til alle delene når du har fått kran-adapeteren


